
                                                                                                            CEIP Es Vedrà 

1) Política de privadesa: De conformitat amb l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades (LOPD) i l’art. 12 del Reial Decret 1720/2007, us 

informam que les dades de caràcter personal facilitades seran incorporades per al seu tractament en un arxiu automatitzat titularitat de la Conselleria d’Educació, Cultura i 

Universitats, amb domicili al carrer Alfons el Magnànim, 29, 07004 de Palma. En qualsevol moment podeu exercir els drets reconeguts en la Llei, en particular els d’accés, 

rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit a aquesta Conselleria, a l’adreça postal abans indicada o bé per mitjà d’un missatge electrònic enviat a l’adreça de 

correu electrònic del centre. També ho podeu fer presentant un escrit a qualsevol dels llocs que preveu l’art. 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 

les administracions públiques i del procediment administratiu comú.  

2) Mitjançant la signatura d’aquest full, faig constar que conec i respectaré els Projectes Educatiu i Lingüístic del CEIP Es Vedrà. 
 

MD010201 Fitxa dades expedient alumnat. Rev. 1 – Juny 2018 

 

 

Data incorporació centre 
 
 

Núm expedient 
 

Centre de procedència 
 
 

 
 

DADES GENERALS ALUMNE/A 
DATOS GENERALES ALUMNO/A 

Llinatge 1 / Apellido 1: 

 
 

Llinatge 2 / Apellido 2: Nom / Nombre: 

Data naixement / Fecha nacimiento: 

 

DNI o PASSAPORT / PASAPORTE: 

Nacionalitat / Nacionalidad: 
 

 

Lloc naixement / Lugar nacimiento: 

Domicili (carrer, núm, pis, municipi, localitat i codi postal) / Domicilio ( calle, núm, piso, municipio, localidad y código postal): 

 

 

Document assistència mèdica / Documento 

asistencia médica: 

 Seguretat Social 

 Altres / Otros: ..................................................... 

 

Número: ................................................................. 

Malalties cròniques / Enfermedades crónicas:        

 SI   NO ............................................................................................................ 

Al·lèrgies conegudes / Alergias conocidas: 

 SI   NO ............................................................................................................ 

Precisa medicació / Precisa medicación?      SI   NO 

Programa Alerta escolar?    SI   NO 

 

AUTORITZACIONS (1) 
AUTORIZACIONES 

 SI  

 NO 

Autoritza ús d’imatges del seu fill/a en virtut d’activitats del centre, segons l’autorització adjunta. 

Autoriza uso de imágenes de su hijo/a en virtud de actividades del centro, según la autorización adjunta. 

 SI  

 NO 

Autoritza activitats escolars lectives al voltant del centre (sense transport). 

Autoriza actividades escolares lectivas alrededor del centro (sin transporte). 

 SI  

 NO 

Autoritza trasllat al centre de salut, en cas de no poder ser localitzats telefònicament. Si és una urgència, s’avisarà 112. 

Autoriza traslado al centre de salud, en caso de no poder ser localizados telefónicamente. Si es una urgencia, se avisará 112. 

 SI  

 NO 

Autoritza administració de medicaments: PARACETAMOL. 

Autoriza administración de medicamentos: PARACETAMOL. 

 SI  

 NO 

Autoritza a sortir del recinte escolar a les 14 hores sense la presència d’un adult. 

Autoriza a salir del recinto escolar a las 14 horas sin la presencia de un adulto.. 

 SI  

 NO 

Autoritza a cedir  dades de l’alumne/a a plataformes externes (Associacions de pares i mares, Serveis Socials o Sanitaris, 

Jutges, Tribunals, Cossos i Forces de Seguretat) 

Autoriza a ceder datos del alumno/a a plataformas externes (Asociaciones de padres y madres, Servicios Sociales o Sanitarios, 

Jueces, Tribunales, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad) 

 
Sant Agustí, ______ de _________________ de __________ Sant Agustí, ______ de _________________ de __________ 
 
 
 
 
 
(2) Signatura de la mare / pare / tutor legal 1,    (2) Signatura del pare / mare / tutor legal 2, 

Foto 



                                                                                                            CEIP Es Vedrà 

1) Política de privadesa: De conformitat amb l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades (LOPD) i l’art. 12 del Reial Decret 1720/2007, us 

informam que les dades de caràcter personal facilitades seran incorporades per al seu tractament en un arxiu automatitzat titularitat de la Conselleria d’Educació, Cultura i 

Universitats, amb domicili al carrer Alfons el Magnànim, 29, 07004 de Palma. En qualsevol moment podeu exercir els drets reconeguts en la Llei, en particular els d’accés, 
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2) Mitjançant la signatura d’aquest full, faig constar que conec i respectaré els Projectes Educatiu i Lingüístic del CEIP Es Vedrà. 
 

MD010201 Fitxa dades expedient alumnat. Rev. 1 – Juny 2018 

 

 

 

DADES MARE / PARE / TUTOR LEGAL 1 
DATOS MADRE/ PADRE / TUTOR LEGAL 1 

Llinatges i nom / Apellidos y nombre: 

 

Data naixement / Fecha nacimiento: 

 

DNI / NIE o passaport / pasaporte: 
 

Nacionalitat / Nacionalidad: Telèfon mòbil / Teléfono móvil: 

 

Telèfon fix / Teléfono fijo: 

 

Telèfon de treball / Teléfono de trabajo: 

Correu electrònic / Correo electrónico: 

Domicili (carrer, núm, pis, municipi, localitat i codi postal) / Domicilio ( calle, núm, piso, municipio, localidad y código postal): 

 

Titular de la patria potestat / Titular de la patria potestad:   SI   NO  

En cas de separació, té la custòdia / En caso de separación, tiene la custodia?   SI   NO 

Autoritzacions i comunicacions per part del centre i Conselleria d’Educació (missatges immediats i d’informació general): 

Autorizaciones y comunicaciones por parte del centro y Conselleria d’Educació (missatges immediats i d’informació general): 

- per telèfon mòbil / por teléfono móvil    SI   NO 

                  - per correu electrònic / por correo electrónico   SI   NO 

Autoritza a cedir les seves dades a l’APIMA del centre/   Autoriza a ceder sus datos al APIMA  del centro          SI   NO 

 

  
DADES PARE / MARE / TUTOR LEGAL 2 

DATOS PADRE/ MADRE / TUTOR LEGAL 2 
Llinatges i nom / Apellidos y nombre: 

 

Data naixement / Fecha nacimiento: 

 

DNI / NIE o passaport / pasaporte: 
 

Nacionalitat / Nacionalidad: Telèfon mòbil / Teléfono móvil: 

 

Telèfon fix / Teléfono fijo: 

 

Telèfon de treball / Teléfono de trabajo: 

Correu electrònic / Correo electrónico: 

Domicili (carrer, núm, pis, municipi, localitat i codi postal) / Domicilio ( calle, núm, piso, municipio, localidad y código postal): 

 

Titular de la patria potestat / Titular de la patria potestad:   SI   NO   

En cas de separació, té la custòdia / En caso de separación, tiene la custodia?   SI   NO 

Autoritzacions i comunicacions per part del centre i Conselleria d’Educació (missatges immediats i d’informació general): 

Autorizaciones y comunicaciones por parte del centro y Conselleria d’Educació (missatges immediats i d’informació general): 

                  - per telèfon mòbil / por teléfono móvil    SI   NO 

                  - per correu electrònic / por correo electrónico   SI   NO 

Autoritza a cedir les seves dades a l’APIMA del centre/   Autoriza a ceder sus datos al APIMA  del centro          SI   NO 

 

 
Sant Agustí, ______ de _________________ de __________ Sant Agustí, ______ de _________________ de __________ 
 
 
 
 
 
(2) Signatura de la mare / pare / tutor legal,    (2) Signatura del pare / mare / tutor legal, 
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